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Santarém-PA, 30 de dezembro de 2020.

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS EM 2020 E PERSPECTIVAS PARA NOVOS AUXÍLIOS
EM 2021, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PNAES.

Prezadas (os) Estudantes de Graduação da Ufopa,

Considerando o encerramento do ano de 2020 e o necessário planejamento das
a�vidades de assistência e de acompanhamento estudan�l para o ano de 2021, no contexto
de retomada das a�vidades acadêmicas dos cursos de graduação, na modalidade
remota/semipresencial, a par�r de 1º de fevereiro de 2021, nos termos da Decisão nº
22/2020/Consepe/Ufopa, comunicamos sobre as ações realizadas pela Proges em 2020 e as
previstas para o ano de 2021, vinculadas às disposições do Art. 3º, § 1º, do Decreto nº
7.234/2010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudan�l (Pnaes).

1. Manutenção de pagamento dos auxílios estudan�s em 2020

Com a suspensão das a�vidades acadêmicas e administra�vas presenciais decorrente
da pandemia por Covid-19, o Conselho Superior de Administração (Consad/Ufopa), par�ndo
do entendimento de que a pandemia por Covid-19 agravou o quadro de vulnerabilidade
socioeconômica dos estudantes, decidiu pela manutenção do pagamento de todos os auxílios
e bolsas em 2020, nos termos da Decisão nº 11/2020/Consad/Ufopa, de 6 de abril de 2020.

A decisão pela manutenção do pagamento de todos os auxílios e bolsas implicou: a)
a manutenção da relação de estudantes beneficiários dos editais vigentes, uma vez que não
houve saída de beneficiários por integralização curricular/conclusão de curso, e,
consequentemente, b) o inves�mento de R$ 4.229.113,32 (quatro milhões, duzentos e vinte e
nove mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos) do orçamento de 2020 do Pnaes até
dezembro de 2020. Nesse sen�do, considerando a disponibilidade orçamentária, a Pró-
Reitoria de Gestão Estudan�l (Proges) prorrogou a vigência dos Editais dos auxílios que foram
man�dos, mas ficou impossibilitada de publicar novos editais para concessão de auxílios
estudan�s a fim de selecionar novos beneficiários, a par�r de prévia realização de aferição do
índice de vulnerabilidade socioeconômica (IVS).

A manutenção dos pagamentos de auxílios estudan�s vigentes, a par�r de 1° de
fevereiro de 2021, considerará a confirmação de matrícula do(a) estudante beneficiário(a) no
semestre le�vo vigente (2020.1), bem como outros requisitos presentes nos editais de
concessão e em Nota Técnica a ser expedida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(Proen) e Proges em janeiro de 2021.

2. Concessão de auxílio estudan�s para estudantes ingressantes pelo PSEI, PSEQ e PSR 2020

Em cumprimento ao previsto no Plano de Gestão Orçamentária da Ufopa para 2020
(PGO 2020), a Proges implementou, em março deste ano, auxílio estudan�l para ingressantes
pelo Processo Sele�vo Especial Indígena (PSEI) e pelo Processo Sele�vo Especial Quilombola
(PSEQ) em 2020, nos termos do Edital nº 4/2020. De março a dezembro de 2020, foram
concedidos, mensalmente, 143 (cento e quarenta e três) auxílios no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) cada, totalizando o inves�mento de R$ 572.000,00 (quinhentos e setenta
e dois mil reais) de recursos do Pnaes 2020.



Também em cumprimento à PGO 2020, foi implementado, em agosto deste ano,
auxílio estudan�l para ingressantes pelo Processo Sele�vo Regular (PSR) em 2020, nos termos
do Edital nº 14/2020. De agosto a dezembro de 2020, foram concedidos, mensalmente, 156
(cento e cinquenta e seis) auxílios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizado
o inves�mento de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) do orçamento Pnaes 2020 até
dezembro de 2020.

3. Concessão de auxílio emergencial alimentação para os estudantes dos campi regionais

Em 22 de abril de 2020, a Proges divulgou o Edital nº 8/2020 para concessão de
auxílio alimentação emergencial aos estudantes matriculados nos cursos de graduação
ofertados nos campi regionais da Ufopa (Alenquer, Itaituba, Juru�, Monte Alegre, Óbidos e
Oriximiná) durante o período de pandemia por Covid-19, cuja vigência encerra em 31 de
dezembro de 2020. Foram concedidos 259 (duzentos e cinquenta e nove) auxílios mensais, no
período de abril a dezembro de 2020, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. No total,
foram inves�dos R$ 441.600,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos reais) do
orçamento do Pnaes de 2020.

4. Concessão de auxílio emergencial para acesso à internet

Considerando a aprovação do Período Le�vo Especial (PLE), a Proges, em 27 de julho
de 2020, lançou o Edital nº 13/2020 para concessão de 300 (trezentos) auxílios emergenciais
para acesso à internet, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, pagos em duas
parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), nos meses de agosto e setembro de 2020,
des�nados aos estudantes matriculados no PLE, com a finalidade de auxiliar na aquisição de
pacotes de dados de internet para auxiliar nas a�vidades acadêmicas remotas. No total,
foram inves�dos R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) do orçamento do Pnaes de 2020.

5. Funcionamento do Restaurante Universitário (RU) em 2020

Inaugurado em 9 de março de 2020, o RU/Ufopa alterou a forma de atendimento aos
estudantes devido a pandemia por Covid-19, passando a fornecer, diariamente, a refeição em
marmitas, a fim de garan�r o cumprimento de todas as medidas de biossegurança des�nadas
à prevenção e ao combate ao novo coronavírus.

O RU forneceu, de março a dezembro de 2020, o total de 83.795 refeições (almoço),
tendo como público-alvo estudantes e seus dependentes, nos termos do Edital nº
5/2020/PROGES/UFOPA, e comunidade externa (profissionais de saúde que atuaram na linha
de frente no combate à pandemia por Covid-19 e população em situação de vulnerabilidade
socioeconômica de Santarém) a par�r de parceria com a Secretaria Regional de Governo do
Baixo Amazonas e a Prefeitura Municipal de Santarém.

As refeições fornecidas aos estudantes e dependentes foram custeadas com recursos
do Pnaes, totalizando R$ 409.644,90 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e noventa centavos). Por sua vez, as refeições fornecidas à comunidade externa foram
custeadas com recursos próprios da Ins�tuição, totalizando R$ 253.740,40 (duzentos e
cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Ao todo, foram
inves�dos o montante de R$ 663.385,00 (seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta
e cinco reais) com o fornecimento de alimentação no RU em 2020.

O funcionamento do RU em 2020 encerrou no úl�mo dia 18 de dezembro e deverá
retornar em fevereiro de 2021 a par�r de nova polí�ca de concessão de alimentação a ser
definida pelo Comitê Gestor do Restaurante Universitário.

6. Aquisição de equipamentos para a�vidades remotas

Considerando a necessidade de replanejamento do orçamento do Pnaes, em
decorrência da pandemia, para a aquisição de equipamentos necessários às a�vidades



acadêmicas na modalidade remota, a Proges adquiriu 103 notebooks (chromebooks), com
previsão de entrega para a primeira quinzena de 2021, para implementar polí�ca semestral
de emprés�mo aos estudantes público-alvo do Pnaes que não possuem notebooks. No
momento, a Proges está em processo de aquisição de mais 100 (cem) chromebooks para a
mesma finalidade. No total, foram inves�dos R$ 391.790,00 (trezentos e noventa e um mil,
setecentos e noventa reais) de recursos do Pnaes de 2020 nessas aquisições.

7. Concessão de chips com pacotes de dados de internet

A Ufopa aderiu ao Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, inicia�va do MEC em
parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Na Ufopa, o projeto será
coordenado pela Proges e pelo C�c. Será disponibilizado, por meio de operadoras de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pacote de dados de internet aos estudantes da Ufopa em condição de
vulnerabilidade socioeconômica para desenvolvimento de suas a�vidades acadêmicas.

A Ufopa receberá 4.980 chips com pacote de dados mensal de 20GB de internet.
Conforme informado pela RNP, os chips serão entregues para a Ufopa até a primeira quinzena
de janeiro de 2021. Tão logo essa entrega seja realizada, a Proges providenciará o repasse aos
estudantes mediante edital de adesão e concessão. A quan�dade de chips será suficiente
para atender a maioria dos estudantes de graduação matriculados no período le�vo 2020.1,
haja vista que o público-alvo desse projeto se cons�tui de estudantes com renda familiar de
até 1,5 salário mínimo per capita. Em janeiro de 2021, Proges publicará edital para adesão
dos estudantes.

8. Perspec�vas de novos editais de concessão de auxílios estudan�s em 2021

Com a retomada das a�vidades acadêmicas dos cursos de graduação a par�r de 1º
de fevereiro de 2021, o que possibilitará a conclusão de curso por estudantes beneficiários de
auxílios e bolsas em vigência, bem como a aferição das condições para manutenção dos
pagamentos dos atuais beneficiários, vislumbra-se, para 2021, a abertura de vagas para
concessão de auxílios para estudantes que atualmente não são beneficiários no âmbito da
Proges, independentemente do ano de ingresso.

Por fim, a Proges aguarda a aprovação da Lei Orçamentária (LOA 2021) e do PGO
UFOPA 2021, que nortearão o orçamento do Pnaes para o próximo ano, para, conjuntamente
com as representações estudan�s, definir as diretrizes que nortearão novas concessões de
auxílios estudan�s, custeados com recursos do Pnaes, em 2021.

Mais informações sobre auxílios e bolsas custeados com orçamento do Pnaes 2020 e
as respec�vas listas mensais de pagamentos podem ser acessadas no link:
h�p://www.ufopa.edu.br/proges/mais/pagamentos/2020/
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